
 

   V. évf. 26. szám                    2016. július 3.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Minden Föld Istent dicsérje. 

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,  

Hogy sugarai eleven tüzét,  

Amik Arcáról a szívembe égtek,  

Sugározzam csendesen szerteszét  

A testvéreknek, kik az éjben járnak.  

Az Isten küldött, szentjánosbogárnak. 

                            Sík Sándor 

Július 3-án, vasárnap országos gyűjtés van, az úgynevezett 

Péter – fillér gyűjtés, így adjuk majd adományainkat. 

Július 3-án, vasárnap 15
00 

órai kezdettel a bábonyi 

kápolnában is lesz szentmise, majd 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk a plébániatemplomban 

Magyarország, egyházmegyénk, egyházközségeink lelki 

megújulásáért, 18
00 

órakor pedig szentmise lesz. 

A plébániai táborral kapcsolatban, amely a Szekszárd melletti 

Szálkán lesz, július 12-én, kedden szülői értekezletet tartunk a 

plébániatemplomban az esti szentmise után 18
45

 órától. 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és 

mézet, amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében, legkésőbb július 17-ig, vasárnapig. Gyermekeink 

nevében is hálásan köszönöm. 

Előre hirdetem, hogy július 24-én, vasárnap Szent Kristóf (az 

utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás szentmise 

után gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel hívom minden 

autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő 

Testvéremet! 

Július 9-én, szombaton 14
00

 órakor kezdjük a templom 

nagytakarítását. Kérem, aki teheti, segítse munkánkat. 

                   Sifter Gergő plébános 

 

Hirdetések 

 

 

Sifter Gergely plébániai kormányzót, a rá bízott plébániákra 

adott joghatóság folytonosságát fenntartva, 2016. június 27. 

hatállyal plébánossá neveztem ki. 

  

Főtisztelendő Plébános Úr! 

  

Jelen soraimmal 2016. június 27. hatállyal kinevezem a 

Kaposvári Egyházmegyei Bíróság bírójává. 

Nagy felelősséggel végezze feladatát, hiszen a bíróság munkája a 

hívő emberek Isten előtti lelki rendezettségét segíti elő. Munkáját 

Dr. Rumszauer Miklós bírósági helynök vezetésével és 

irányításával végezze. 

Köszönöm eddigi munkáját, kívánom Isten további áldását! 

  

Kaposvár, 2016. június 

  

Balás Béla 

püspök 

Kinevezések 

 

 

Kedves Gergő Atya, Plébános Úr! 

 

Az egész egyházközség nevében szívből gratulálunk neked a 

kinevezésekhez. Kívánjuk, hogy munkádat mindig a lehető 

legjobb tudásod szerint végezd, Isten áldásával és segítségével. 

 

SAKKFIGURA 

 

Egyszerű sakkfigurád vagyok 

én Neked, Uram, 

lovad, parasztod, futód, 

amit akarsz, ahogy akarod. 

Sosem akartam király lenni, 

bástyának se lennék jó, tudom, 

de jó a Te kezedben lenni, 

s odaállni, ahova akarod, 

ahová bölcs gondolataid 

vezényelnek, s veszteg maradni, míg 

kegyelmesen új jelt nem ád kezed. 

Vidd velem győzelemre gondolataidat! 

S ha néha netalán 

ki is ütnek démoni erők, 

végy kegyelmes kezedbe újra, 

rendelkezz velem! 

Egyszerű sakkfigurád vagyok 

én Neked, uram! 

Füle Lajos 

Az Isten küld… 

 

 

Köszöntés  

 


